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Laadukkaiden Pomo elementtipakettien valmiusastetta

Pomo-hallit
Vuonna 1967 perustetulle Vieskan Elementti Oy:lle POMO
puuelementtihallien valmistaminen on ollut oleellinen osa
toimintaa tehtaan perustamisesta lähtien. Hallit valmistetaan puuelementeistä, joissa on pitkälle viety valmiusaste.
Vieskan Elementti tekee itse myös naulalevyristikot, joista vesikattojen rungot kootaan. Hallien valmistuksessa noudatetaan SFSinspecta Sertifiointi Oy:n puuelementtien ja kattoristikoiden laadunvalvontajärjestelmiä.

POMO -puuelementtirakentaminen
POMO -puuelementtirakennuksilla voi toteuttaa monenlaiset rakennustarpeet. Niitä saa sekä eristämättöminä ja lämpöeristettynä.
POMO -rakennuksia on pystytetty ainakin liikerakennuksiksi, teollisuushalleiksi, hevostalleiksi ja maneeseiksi, maatalouden tuotantorakennuksiksi ja konehalleiksi.
Elementtirakentaminen on nopeaa. Eristämättömät rakennukset
tehdään 1,2 metriä leveistä pienelementeistä. Niissä on ulkoverhouksena kahteen kertaan maalattu pystylaudoitus.

Huolella suunniteltu valoisa ratkaisu
Ovien sijoittelu Pomo halliin on kohtuullisen vapaata. Oviaukkojen
huolellisella suunnittelulla ja sijoittelulla saadaan aikaan toimivimmat halliratkaisut. Monia kiinnostava suuri ovikoko asettaa hankalia rakenteellisia haasteita. Esimerkiksi oven yläpalkki saattaa kasvaa erittäin suureksi. Iso ovi osoittautuu usein käytössä kömpelöksi. Ikkunoiden käyttö on usein perusteltua luonnonvalon vuoksi.
Valoisa halli on käytännöllinen ja mukava varastotila.
Vieskan Elementti suunnittelee rakennukset itse. Pääpiirustukset
sisältyvät toimituspakettiin asemapiirrosta lukuun ottamatta. Myös
rakennepiirustukset sisältyvät pakettiin Vieskan Elementin toimittamien rakenteiden osalta.
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- eristetty, eristämätön tai niiden yhdistelmä

ja laajuutta voidaan soveltaa tarpeittesi mukaan.

Pomo hevostallit ja maneesit
POMO on kysytty tallirakennus sekä ratsastajien että ravivalmentajien keskuudessa. Tallimallisto on muunneltavissa jokaisen hevosihmisen toiveiden mukaiseksi. POMO - ratsastusmaneesit ovat
Pomo hallien muunnelmia. Niissä on tuuletusharja ja päissä tuuletusritilät. Maneesit ovat kooltaan normaaleja halleja huomattavasti suurempia. Yleisin koko on noin 24x60 m.

Pomo hallien keskeisimpiä vahvuuksia ovat:
• Mahdollisuus asiakkaiden haluamien
yksityiskohtaisten tarpeiden toteuttamiseen
• Korkea valmiusaste ja laatu
• Hallit on mahdollista tilata osittain tai täysin valmiiksi
pystytettynä (sokkelin päältä vesikattoon).
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1. Pienelementtien valmistus tehtaalla

2. Pienelementtien asennus alkamassa
valmiiden perustusten päälle

4. Sen jälkeen nosturiautolla nostetaan
ristikot paikoilleen

5. Viimeiseksi asennetaan aluskate,
kattopellit ja räystäslaudat sekä
ovet ja ikkunat

3. Seinät pystytetään ja tuetaan
nosturin avulla ensin

ERISTÄMÄTTÖMÄT RAKENNUKSET
Vesikatto
profiilipelti (sink. tai pinnoitettu)
vesikaton ruoteet 32x100
korokerima, aluskate
räystään otsa ja aluslaudat
(2-kert., maalausvakioväri valk.)
NR-kattoristikot
yläpohjan jäykistykseen
liittyvä materiaali
Päätykolmiot
• runko 98 mm
• ulkoverhouspaneli UYV 22x113 mm
(2-kert. maalaus, vakioväri pun.)
Ulkoseinät
kantava pystyrunko
(kuormituksen mukaan)
NR-rakenteinen runko (jäykistävä)
ulkoverhous 22 mm paneli
(2-kertaan maalaus, vakioväri
pun.), kiinnitetty elementtiin
(ve. pinn., prof. pelti irrallaan),
nurkkalaudat (2-kert. maalaus,
vakioväri valk.)
painekyllästetty alaohjauspuu
Ikkunat
1-kert. tasolasi (kiinnitetty
valmiiksi elementtiin)
Sokkeli
käyttötarkoituksen mukaan
matalana tai korotettuna

POMO-puuelementtirakennukset valmistetaan tehtaalla etukäteen suunnitelluista ja valmistetuista puuelementeistä,
joissa on pitkälle viety valmiusaste.
Vesikatot tehdään kantavista naulalevyristikoista. POMO-hallit
valmistetaan SFS-inspecta Sertifiointi Oy:n puuelementtien ja kattoristikoiden laadunvalvontajärjestelmän mukaisesti. POMOpuuelementtirakennuksilla voit toteuttaa monenlaiset rakennustarpeesi. Käytettävissäsi on laajat kokovalikomat sekä ulkoverhousvaihtoehdot. POMO-rakennuksia saa eristämättömänä ja
lämpöeristettynä.

Toteuta rakennussuunnitelmistasi
ja ota yhteyttä lähimpään K-maatalouteen.
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Valmistaja:
VIESKAN ELEMENTTI Oy
PL 4, 85201 ALAVIESKA, puh. 08-4309200, fax 08-431005
www.vieskanelementti.fi
etunimi.sukunimi@vieskanelementti.fi
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